
(( ومثلهلهححم,  مجموعححا جميعححا كححونه حححال (ما) يعني من جميعا: حال
به (( لتفتدوا آخرها إلى أولها من جميعا الضرض في ما مثل  أي)) معه
يفححدون فححداء دفعوه به: أي ) لفتدوا) القيامة يوم العذاب سوء من

هححذا يكححون ؟ هححذا يكححون متى وجل, ولكن عز الله عذاب من أنفسهم به
معهححم ومثله جميعا الضرض في ما لهم يكون أن هؤلء القيامة, يتمنى يوم

هححو مححا الدنيا في منهم طلب يحصل, وقد ل العذاب, ولكن عنهم ليدفعوا
لححه شححريك ل وحححده الله يعبدوا أن ؟ منهم طلب الذي ذلك, ما من أهون
استكبروا.   بالله والعياذ سهل, لكنهم بشريعته, وهو يقوموا وأن

العححذاب مححن ) أي) القيامععة يععوم العععذاب سوء من به (( لتفتدوا
بتخيل, الذهن يضبطه أن يمكن الدنيا, ول في نظير له ليس الذي السيء

قلححب على خطر ول سمعت أذن ول ضرأت عين ل ما الجنة في أن كما لنه
العذاب. من الناضر في ما النعيم, فكذلك من بشر

النححاس, وسححمي فيححه يبعححث الذين اليوم ) هو) القيامة (( يوم:  وقوله
ةثلةثة:  لموضر القيامة يوم

يقععوم (( يععومتعححالى:  قال كما العالمين لرب فيه يقومون أول: الناس
) ) العالمين لرب الناس

الموازين (( ونضعتعححالى:  قححال كمححا العححدل فيححه يقححام والثاني: أنححه
).) شيئا نفس تظلم تفل القيامة ليوم القسط
تفععي آمنوا والذين رسلنا لننصر (( إناالشهاد:  فيه يقوم وةثالثا: أنه

بذلك سمي القيامة يوم هو ) هذا) الشهاد يقوم ويوم الدنيا الحياة
الثلةثة.  الموضر لهذه

من لهم ظهر ) أيضا) يحتسبون يكونوا لم ما الله من لهم (( وبدا
حسححبانهم, فححي يكححن لم ما يحتسبون, أي يكونوا لم ما وجل عز الله عند
ظنححوا هيححن المححر أن العذاب, ظنحوا هذا يجدون أنهم بالهم على خطر ول
الظنون, هذه تنفعهم لم ولكن كثيرة ظنونا لهم, وظنوا تشفع النصنام أن

أبدا.   يحتسبوه لم شيء لهم ظهر
بععه كععانوا مععا بهععم وحععاق كسععبوا مععا سععيئات لهععم (( وبععدا

مححا سححوء كسححبوا: أي مححا لهم, سححيئات ظهر لهم: أي ) بدا) يستهزئون
: تعححالى اللححه قححال الشححر, وقححد إل يكسححبوا لححم العمال, وهم من كسبوا

شرا ذرة مثقال يعمل ومن يره خيرا ذرة مثقال يعمل (( تفمن
). ) يره

كححانوا مححا يسححتهزئون, أي بححه كححانوا مححا بهححم نححزل))  بهععم (( وحععاق
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جععاءت (( قديقولححون:  فححإنهم الخححرة في الدنيا, أما في به يستهزئون
الححدنيا في ينفعهم, كانوا ل الوقت ذلك في أنهم ) إل) بالحق ربنا رسل

(( إن آمنححوا الححذين مححن ويسححخرون الرسححل مححن ويسححخرون يستهزئون
بهععم معروا وإذا يضععحكون آمنععوا الذين من كانوا أجرموا الذين

رأوهععم وإذا تفكهيععن انقلبوا أهلهم إلى انقلبوا وإذا يتغامزون
). ) لضالون هؤلء إن قالوا

مححن علححى انطبقححت وقتنا, كما على تماما تنطبق اليات هذه الله سبحان
الفسححقة هؤلء الواقع, تجد هو وهذا يضحكون آمنوا الذين من قبل, كانوا

بهححم مححروا يضحححكون, وإذا جعلححوا التقححي المؤمن بهم مر إذا والمجرمين
المجرمححون أو بححالمجرمين المؤمنححون مر إذا هل بهم مروا يتغامزون, إذا

شححف هححذا شححف بعضححا بعضححهم كلهمححا, يتغححامزون, يغمححز ؟ بححالمؤمنين
انقلبععوا أهلهععم إلععى انقبلوا (( وإذاشححوف,  ةثيححابه شف المسكين
بمحا مرحيحن, متفكهيحن أي فكهيححن أهلهحم إلى يرجعون ) يعني) تفكهين

)) لضالون هؤلء إن قالوا رأوهم (( وإذا المؤمنين هؤلء في قالوا
المححؤمنين هححؤلء أجرمححوا الححذين ضرأى المجرمححون, إذا ضرأوهححم في الفاعل

الحوقت فححي حححتى الواقحع هححو وهحذا تائهون, نعم لضالون هؤلء قالوا: إن
هححذا نعححم, أو ضرجعححي هححذا متخلححف : هححذا قححال المتححدين ضرأوا الحاضر, إذا

(( تفاليوم:  وجححل عححز قححال ذلححك,  ةثححم أشبه وما متشددا يعني أنصولي
الضحكة تحصل القيامة يوم ) في) يضحكون الكفار من آمنوا الذين

ضحكة بكاء, أما بعدها ليس الضحكة الكافرين, وهذه على المؤمنين من
)) ينظععرون الرائععك (( على والحسححرة واللححم البكححاء فبعدها أولئك

ثوب (( هل هؤلء به الله عذب ما وينظرون عليهم به أنعمنا ما ينظرون
). ) يفعلون كانوا ما الكفار
مححن بححه يسححتهزئون كححانوا مححا القيامححة يححوم لهححم يبححدوا المجرمون فهؤلء
عليه بالرسول يسخرون كانوا ذلك, وقد أشبه وما الله وجزاء الله شريعة
ا والسحلم الصحلة ن بحه وعحد وبم ه وعحد وبمحا النعيحم م العحذاب, محن ب

أنت, فجححر لك هذا, فليكن سنلقى أننا نصادقا كنت إن محمد : يا ويقولون
ذلك.  أشبه نخيل, وما مزاضرع الرياض ينابيع, اجعل الضرض
)) اللهععم " (( قل:  يقححول اللححه ضرحمححه المؤلححف كلم إلححى الن نرجححع

 ؟ . كيف"  الله يا بمعنى
بالخرة يؤمنون ل الذين قلوب اشمأزت وحده الله ذكر (( وإذا

قلوب (( اشمأزت آلهتهم دون )) أي وحده الله ذكر )) " (( إذا
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" نفععرت:  يقولحححون  اشحححمأزت)) " بععالخرة يؤمنععون ل الععذين
(( قلوب للحق تنشرح ول الحق, وتنقبض تقبل ول فتنفر"  وانقبضت

لنهححم  بهححا يعترفون بها, ول يقرون ل ) أي) بالخرة يؤمنون ل الذين
إل يهلكنععا ومععا ونحيععا نمععوت الععدنيا حياتنععا إل هي (( ما:  قالوا

إل هععم إن علم من بذلك لهم تعالى: (( وما الله )) قال الدهر
لهححا, لعملححوا بالخرة آمنوا أنهم بالخرة, ولو يؤمنون ل ) الذين) يظنون
وفرحوا.  استبشروا وحده الله ذكر إذا ولكانوا

هعععم (( إذا النصعععنام )) أي دونعععه معععن العععذين ذكعععر " (( وإذا
استبشححروا, ولهححذا والمححدح بالثنححاء النصنام ذكرت  إذا)) " يستبشرون

اللت (( أتفرأيتمقححرأ:  أنححه وسححلم عليححه اللححه نصححلى النححبي عن يروى
شححفاعتهن وإن العل الغنححاضريق )  تلك) الخرى الثالثة ومناة والعزى

ولححم وسححلم عليححه اللححه نصححلى النححبي قراءة في الشيطان لترتجى, ألقاها
القول, هذا قريشا أسمع الشيطان والسلم, لكن الصلة عليه النبي يتلها

السححوضرة أنهححى لما وسلم عليه الله نصلى النبي مع سجدوا : إنهم يقولون
علححى أةثنححى داهننا, لنححه القل على أو إلينا ضرجع : الن قالوا وسجد, لنهم

فيهححا, المفسرون واختلف مشهوضرة القصة معه,  وهذه فسجدوا أنصنامنا
تنححافي ل : إنها حسنها, وقال من عظيما, ومنهم إنكاضرا أنكرها من فمنهم

ول رسععول مععن قبلععك مععن أرسلنا (( وما:  قال الله العصمة, لن
)) أمنيتععه تفععي الشععيطان (( ألقععى قرأ ) يعني) تمنى إذا إل نبي

يلقححي يلقححي, الشححيطان الححذي هححو قراءتححه, ليححس فححي الشححيطان ألقححى
الشععيطان يلقععي ما الله تفينسخ أمنيته تفي الشيطان (( ألقى

بطلنححه يححبين يعنححي ) ينسححخه) حكيم عليم والله آياته الله يحكم ثم
الشععيطان يلقععي ما (( ليجعل:  ذلك معلل قال له, ةثم حقيقة ل وأنه

وإن قلععوبهم والقاسععية مععرض قلععوبهم تفععي للععذين تفتنععة
الحععق أنه العلم أوتوا الذين وليعلم بعيد شقاق لفي الظالمين

إلععى آمنععوا الععذين لهاد الله وإن قلوبهم له تفتخبت به تفيؤمنوا
تنححافي ل فإنهححا القصححة نصحححت إن حححال كححل ) فعلى) مستقيم نصراط

هححؤلء ظححن الشححيطان, لكححن النصححنام هححذه على أةثنى الذي العصمة, لن
تصححح لححم وسلم, وإذا وآله عليه الله نصلى النبي قراءة أنها سمعوه الذين

إشكال.  فل
نصححلى النححبي مححع المشركون سجد فكيف تصح لم : إذا قائل قال إذا لكن
 ) ؟) واعبدوا لله (( تفاسجدوا:  قال حين وسلم وآله عليه الله
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بححاللب تأخححذ السوضرة هذه آيات آخر هذه : إن نقول أن ذلك عن والجواب
المشححركون يشححعر, فهححؤلء أن غير من لينفعل النسان إن والفؤاد, حتى

سححاجدون, وهححم إل بأنفسهم يشعروا لم حتى سمعوا ما شدة من انفعلوا
القصة.  تصح لم إذا الجواب هو هذا

يستبشرون هم إذا دونه من الذين ذكر (( وإذا: "  وجل عز يقول
" (( قععل النححداء ياء عن عوض  فالميم" الله يا )) بمعنى اللهم قل

الغيععب (( عععالم مبععدعهما) ) والرض السععماوات تفععاطر اللهم
تفيمععا عبادك بين تحكم (( أنت شوهد وما غاب ما )) والشهادة

؟ هكذا (ما) عندكم عن (في) مفصولة ) " عندي) يختلفون تفيه كانوا
عليهححا الححتي القاعححدة لعححل مفصولة, لكن أنها أخيرا القاعدة متصلة, هي

الولى.  القاعدة في الول, يعني المصحف في هي المفسر
ةثلةثححة أقوال العثمانية, على القاعدة مخالفة تجوز هل العلماء اختلف وقد

يكتححب وأن للصححبي يكتححب أن بيححن والتفصححيل, التفصححيل والمنححع : الجواز
كتححب لححو القواعد, لنه من يعرفه ما حسب على له يكتب للبالغ, فالصبي

بححالواو, والزكححاة بالواو الصلة كتبت لحرف, لو العثمانية القاعدة على له
أشبهها, لححو وما الرحمن مثل منه اللف حذفت بألف أي ممدودا كان وما

ا ومحا الزكحوت إن الصلوت : إن لقال لحرف ذلك له كتب إذا أشحبهها, أم
العثماني.  بالرسم فيكتب يعرف عاقل لبالغ كان

هححذا علححى ينزل لم القرآن لن بالرسم, وذلك التقيد يجب ل أنه والصحيح
: ل لقلنححا مكتوبححة ونزلححت التوضراة كتبت كما الرسم بهذا نزل الرسم,  لو

حيححن الوقت ذلك في القاعدة أن قول, ونصادف نزل مخالفته, لكنه يجوز
لكتححب الوجه هذا غير على الكتابة كانت الوجه, ولو هذا على كانت كتابته

ينححزل لححم القححرآن أن انصطلحية, يعنححي الوجه, فالمسألة لهذا مخالفا بها
بالقاعححدة القححرآن يكتححب أن تأدبححا : ينبغححي نقححول قد أنه هذا, نصحيح على

ا وتعظيما احتراما العثمانية أن عنهحم, أمحا اللحه ضرضحي الصححابة كتبحه لم
تكتححب أن يجححوز ل : أنححه واللححزام, ونقححول الوجوب سبيل على هذا نقول
المألوفححة المعروفة القاعدة حسب على الله كتاب من آية الصبوضرة على
نظر,  فيه فهذا

 قححال" الععدين أمععر مععن) ) يختلفععون تفيععه كانوا (( تفيما"  طيححب
التقححدير هححذا  ولكححن" الحق من تفيه اختلف لما  " اهدني: المؤلف

هؤلء وجل, وشكاية عز الله إلى المر تفويض بالية المراد نظر, لن فيه
إذا دونه من الذين ذكر وإذا قلوبهم اشمأزت وحده الله ذكر إذا الذين إليه

4



اللححه نصححلى النححبي كححان دعاء, وإنمححا مقام المقام يستبشرون, وليس هم
نعححم أعلم الليل, والله نصلة استفتاح في دعاء هذا يقول وسلم وآله عليه

 .
...:  الطالب
نصححعبا, لكنححه شححديدا ليححس عليهححم يسححير القيامححة يوم : المؤمنون الشيخ

أخححرى آية في وضرد  ل, لنه... فيهم فيشفع شفاعة إلى يحتاجون عصاتهم
. نعم كفروا

...:  الطالب
.  الكفاضر هؤلء من شبه فيهم يكون : هذا الشيخ

...:  الطالب
فيهم.  الله قال ممن شبه شبه, فيهم فيهم : ل, يقال الشيخ

...:  الطالب
وبمعنححى سححوى بمعنححى هنححا أدنى, فالدون أيضا وهو سواه من : ل الشيخ
القل, نعم.  الدنى

...:  الطالب
أن الخححر, إذا حححق فححي نقححص نقص, لنهححا الحد مجاوزة نعم : أي الشيخ

.  حقه, نعم في ناقصا نصرت عليه تعديت عليه, فإذا أتعدى أل الواجب
...:  الطالب
علححم ةثححم فيها, فطرهما بما العلم قبل واليجاد الخلق أي ؟ : كيف الشيخ

نعم.  فيهما بما
...:  الطالب
الرسححول البخححاضري, سححجد نصحححيح فححي البخححاضري, ةثححابت : ل, فححي الشححيخ

نعم.  والمشركون
...:  الطالب
لععي كان إني منهم قائل (( قال معهم ويتخانصمون : يرونهم الشيخ
أءنععا ترابععا وكنععا متنععا أءذا المصععدقين لمععن أءنععك يقول قرين

(( تفععاطلع نتفححرج ) امشححوا) مطلعععون أنتععم هععل قععال لمععدينون
فقححال ووسححطها قعرها ) في) الجحيم سواء (( تفي قرينه ) أيتفرآه)

ويتحححدةثون آخححره, يرونهححم ) إلححى... ) لععتردين كنععت إن (( تالله لححه
البدني, اللم من أشد قلبي ألم لهم, وهذا إغاظة أكبر هذا في معهم, لن

.  العافية الله نسأل
...:  الطالب
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اللحه يحأذن ول الله بإذن إل شفاعة ل لهم, لنه يشفع ل : ل, الكفاضر الشيخ
 ... لهم

. الله بإذن لهم يشفعون الكفاضر غير ل
...:  الطالب
أن البخححاضري, ضروى فححي القصححة ضروى مححا هححو ل ؟ أيححش : فححي الشححيخ

معه. سجدوا المشركين
ولكعن تفتنعة هعي بعل علعم علعى أوتيتعه إنمعا (( قعال:  القححاضرئ

عنهععم أغنى تفما قبلهم من الذين قالها قد يعلمون ل أكثرهم
ظلموا الذين وإن كسبوا ما سيئات تفأنصابهم يكسبون كانوا ما

لععم أو بمعجزين هم وما كسبوا ما سيئات سيصيبهم هؤلء من
ذلععك تفععي إن ويقععدر يشععاء لمععن الععرزق يبسط الله أن يعلموا
) . ) يؤمنون لقوم ليات
سححبق: فيمححا الفوائححد الرجيححم, نأخححذ الشححيطان مححن بححالله : أعححوذ الشيخ

والشععهادة الغيب عالم والرض السماوات تفاطر اللهم (( قل
) . ) يختلفون تفيه كانوا تفيما عبادك بين تحكم أنت
بأفعحاله وتعحالى سحبحانه اللحه إلحى الكريمة: التوسل الية هذه فوائد من

) ) والرض السماوات تفاطر اللهم (( قللقوله: 
أنواع:  سبعة الجائز التوسل أن سبق فيما علينا مر وقد

بصححفاته, اللححه إلححى التوسححل بأسححمائه, والثححاني اللححه إلححى التوسححل الول
الداعي, بحال الله إلى التوسل بأفعاله, والرابع الله إلى التوسل والثالث

إجححابته, والسححادس ترجححى مححن بححدعاء تعالى الله إلى التوسل والخامس
باليمان, هذه الله إلى التوسل الصالح, والسابع بالعمل الله إلى التوسل

إلححى التوسل باب من والضرض السماوات فاطر جائزة, فهنا توسلت كلها
بأفعاله.  الله
وسححيلة, اللححه يجعلححه لححم بمححا اللححه إلححى التوسل فهو الممنوع التوسل أما

بالصححالحين وسححلم,  والتوسححل وآلححه عليه الله نصلى النبي بجاه كالتوسل
اللححه إلححى يتوسححل أن الممنححوع للتوسل مشروع, فالضابط غير وجه على
.  بوسيلة ليس بما

قديمححة ليسححت والضرض السححماوات الكريمححة: أن اليححة هححذه فوائححد ومححن
بقححدم  قححالوا الححذين للفلسححفة تكن, خلفا لم أن بعد حادةثة هي أزلية, بل

.  الفل ك أو العالم
إةثبححات وتعححالى, بححل سححبحانه اللححه علححم الكريمححة: إةثبححات الية فوائد ومن
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) .) والشهادة الغيب (( عالم:  لقوله شيء بكل الله علم إحاطة
الغيحب عحالم بحأنه آمححن إذا المخالفة, لنه من المرء فوائدها: تحذير ومن

.  به عالم تعالى فالله عمل مهما يحذضر, لنه فسوف والشهادة
(( أنت:  لقححوله وحححده للححه الحكححم الكريمححة: أن اليححة هححذه فوائد ومن

بيععن تحكععم (( أنت:  قححوله فححي الحصححر ) ووجه) عبادك بين تحكم
يشححاضر ك ل العباد, والعبد بين بأنه منه الصادضر الحكم ونصف ) أنه) عبادك

الحصححر طححرق مححن طريقححة أيححدينا بيححن ليس فإنه الحكم,  وإل في سيده
ل العبححد أن المعنححى, إذ مححن ؟ أيححن مححن استفدناه حصر المعروفة, ولكنه

.   الحاكم هو السيد سيده, بل على حاكما يكون أن يمكن
يحكححم تعححالى اللححه بكححون المؤمنين الكريمة: تسلية الية هذه فوائد ومن
الكفاضر.  مع فيه يختلفون فيما بينهم
للمؤمنين, لقححول ؟ عليه ومحكوما له محكوما يكون الذي من نسأل وهنا
اللععه يجعععل ولععن القيامععة يوم بينكم يحكم (( تفالله:  تعالى الله

).  ) سبيل المؤمنين على للكاتفرين
)... ) الرض تفععي مععا ظلموا للذين أن (( ولو:  تعالى الله قال ةثم

.  آخره إلى
الضرض فحي محا كحل بحذلوا لحو الظحالمين الكريمة: أن الية هذه فوائد من

اللععه من لهم (( وبداقوله:  من ؟ يؤخذ أين ينفعهم, من لم به ليفتدوا
). ) يحتسبون يكونوا لم ما

الظححالم يشحاهده العححذاب, حيحن عنحد يرخص الدنيا في ما جميع أن ومنها
).) القيامة يوم العذاب سوء من به (( لتفتدوا:  لقوله
الظلححم من التحذير يعني هذا ذكر الظلم, لن من : التحذير فوائدها ومن

 .
بععه (( لتفتدوا:  لقوله والبعث القيامة : إةثبات الكريمة الية فوائد ومن
) . ) القيامة يوم العذاب سوء من
يخطححر ل الظالمين بهؤلء يقع الذي العذاب : أن الكريمة الية فوائد ومن
يكونععوا لععم مععا اللععه مععن لهععم (( وبععدا:  بححال, لقححوله علححى لهححم

).  ) يحتسبون
كانوا ما بهم وحاق كسبوا ما سيئات لهم (( وبدا:  تعالى قال ةثم
) .) يستهزئون به
: العمححل, لقححوله جنححس مححن الجححزاء : أن الكريمححة اليححة هححذه فوائححد من

) .) كسبوا ما (( سيئات
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الححذين الجبريححة علححى ضرد فيححه للعبد, فيكون الكسب : إةثبات فوائدها ومن
غيححر النسححان لهححم: بححل عملححه,  فنقححول على مجبر النسان يقولون: إن

كسبه.  من وعمله مجبر
مححا بهححم نححزل حيححث المعذبين هؤلء : توبيخ الكريمة الية هذه فوائد ومن
هععذا (( أتفسحر:  لهم يقال أنه تعالى الله قال يستهزئون, وقد به كانوا

بهححذا جححاء بمححن يسححخرون الدنيا في كانوا ) لنهم) تبصرون ل أنتم أم
(( أتفسععحر:  لهححم يقححال القيامححة يوم سحر, فيوبخون إنه ويقولون النبأ
) . ) تبصرون ل أنتم أم هذا
للعذاب, سبب وآياته تعالى بالله الستهزاء : أن الكريمة الية فوائد ومن
وآيععاته أبالله (( قلتعححالى:  اللححه الملححة, لقححول عححن مخرج كفر وهو

)) إيمععانكم بعد كفرتم قد تعتذروا ل تستهزئون كنتم ورسوله
والعتححق, لن والرجعححة والطلق بالنكححاح هححذا يلحححق أن ينبغححي هذا وعلى
ه يسحتهزأ قحول قحال من العلماء, أن بين فيه خلف ل أمر وهو جد هزله ب
.  يكفر فإنه الله دين في
ثععم دعانا ضر النسان مس (( تفإذاالجديد:  الدضرس بدء وهو قال ةثم
النسان مس ) إذا) علم على أوتيته إنما قال منا نعمة خولناه إذا
الكححافر, فأمححا بححه : المراد الجنس, وقيل هنا بالنسان أنصابه, والمراد أي
هو هذا : إن قال والكافر للمؤمن شامل وأنه الجنس به : المراد قال من

خححاضرج هذا ويشكرها بالنعم لله يعترف الذي المؤمن النسان, وأن طبيعة
طبيعححة مقتضححى عححن فخححرج عليححه من الله أن النسان, يعني طبيعة عن

البشر. 
العححام بححاب مححن الكافر, فيكححون بالنسان أي به المراد : إن قال من وأما
ون ل المحذكوضر الونصحف هحذا : لن الخحاص, قحال به أضريد الذي محن إل يك

بطححر النعمححة أعطححاه اللححه, وإذا إلى ضرجع الضر مسه إذا الذي الكافر, هو
الخيححر علححم, وهححذا على ذلك وإنما فضل فيها علي لحد بها, وقال: ليس

علم.  على : أوتيته يقل ولم شكر نعمة الله خوله إذا المؤمن أقرب, لن
ضححره نكشححف أن سححألنا ) أي) دعانا ضر النسان مس (( إذا:  يقول

: قححال لححه حصل الذي الضرضر بزوال منا نعمة وخولناه الضر كشفنا إذا ةثم
علححم, ومححا علححى الشححيء هححذا أوتيت يعني))  علم على أوتيته ((إنما
فأنححا أهححل لححه أني الله من علم على أوتيته المعنى هل هنا؟ بالعلم المراد
المكاسححب؟ بوجححوه منححي علححم علححى المعنححى لححه, أو ومسححتحق به جدير

محن أيضحا أهل, وأوتيته بأني علم على : أوتيته يقول المرين, فهو يشمل
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يجمع بنفسه مستبدا وجل, ويكون عز الله على مانا بذلك كسبي, فيكون
لنححه ذلححك أعطححاني فضححل, هححو لله : ليس ويقول المنة المرين, بين بين

إلححى الشيء إضرجاع وعدم بالنفس : العتداد لذلك, والثاني أهل أني يعلم
وجل.  عز الله
الحالححة أو المقالححة أي هححي ) بححل) تفتنعة هعي (( بل:  تعححالى اللححه قال

النعححم, أعطححاه هححذه أعطاه إذا وجل عز الله أن وهذا, يحتمل هذا يحتمل
أقححرب الول المعنى ولكن له فتنة المقالة هذه أن له, ويحتمل فتنة إياها

الخيححر علححى والحصححول عنححه الضححرضر بإزالححة العبححد يفتححن وجل عز الله أن
مسححتقيما فكححان وجححل عححز اللححه بنعححم افتتححن إنسححان مححن والنعمة, وكححم

عبععادي من ( إن:  قححال تعححالى الله أن الحديث ينحرف, وفي وبالنعمة
لتفسده أتفقرته لو من منهم وإن الغنى لتفسده أغنيته لو من

هححو مححا لعبححده يختححاضر قححدير, وقححد شيء كل على وجل عز  فالله) الفقر
)) تفتنة هي (( بل:  بقوله المراد أن يشعر,  فالظاهر ل حيث من أنفع
الصححلة عليه سليمان قال النعم, وقد تخويل وهي فتنة الحال هذه بل أي

)) أكفععر أم أأشععكر ليبلععوني ربععي تفضععل مععن (( هذا:  والسححلم
الححذين هححؤلء أن يعنححي هنا ) الستدضرا ك) يعلمون ل أكثرهم (( ولكن

ل فكححانوا وموليهححا مسححديها وعححن بهححا المنعم عن غفلوا الله بنعمة غمروا
يأخححذ فتنححة, بححل أنهححا أيضححا يعلمححون ل المنعححم, وكححانوا هذا شكر يعلمون
اللححه أن عححن طححبيعي, ويغفححل وأمححر ماشححي أمححر أنها على النعم النسان

بها.   يمتحنه تعالى
: قححوله علححى يعححود الضمير قالها ) قد) قبلهم من الذين قالها (( قد

) مثححل) قبلهم من الذين قالها (( قد) ) علم على أوتيته (( إنما
(( أو تعححالى الله ) قال) عندي علم على أوتيته إنما (( قال قاضرون

رون من أهلك قد الله أن يعلم لم قعوة منعه أشعد هعو معن الق
). ) جمعا وأكثر
كععانوا مععا عنهععم أغنععى تفمععا قبلهععم مععن الععذين قالهععا (( قععد

كححانوا مححا عنهححم دفححع, دفححع بمعنححى نافيححة, وأغنححى هححذه ) مححا) يكسبون
النعححم الله, وهكذا عذاب من شيئا كسبوا ما عنهم يغني لن يكسبون, أي

عححاد إلححى تححروا شححيئا, ألححم الله طاعة عن بها وغفل بها افتخر من تغني ل
قححوة أعطححاهم اللححه قححوة, لن منححا أشد : من وقالوا الضرض في استكبروا

هععو خلقهععم الععذي اللععه أن يروا لم (( أو:  تعالى الله قال  عظيمة
ريحععا عليهعم تفأرسععلنا يجحعدون بآياتنععا وكانوا قوة منهم أشد
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وهححي بالريححح هححؤلء عححذب كيف ) وتأملوا) نحسات أيام تفي نصرنصرا
قالوا حين منهم انتقاما بها الريح,  فعذبوا هي شيء شيء, ألطف ألطف
السححماء, من بالحانصب ول بالصواعق يهلكوا لم قوة, يعني منا أشد : من
هحذه بحه جحاءت محا ضرأوا لمحا إنهحم اللطيفة, حتى الريح بهذه أهلكوا وإنما
اللححه  فقال)) ممطرنا عارض (( هذا:  قالوا الرمال من وحملته الريح
تععدمر أليععم عظيععم تفيهععا ريح به استعجلتم ما هو (( بل:  تعالى

 ). ) ربها بأمر شيء كل
يكسععبون. كععانوا مععا عنهععم أغنععى (( تفما:  وجححل عححز اللححه يقححول

السححيئات, لكنححه جححزاء أنصححابهم ) يعنححي) كسبوا ما سيئات تفأنصابهم
الجححزاء أن بححذلك سببه, وليتبين السيئات لن سيئات الجزاء, سماه جعل
العمل.  نفس هو فكأنه يختلف العمل, ل قدضر على

هععؤلء مععن ظلمععوا والععذين كسععبوا مععا سععيئات (( تفأنصععابهم
)) ظلمححوا : (( والذين قوله في ) الواو) كسبوا ما سيئات سيصيبهم

مععن ظلموا (( والذين خبر سيصيبهم مبتدأ, وجملة استئنافية, والذين
(( وما قبلهم من أنصاب ) كما) كسبوا ما سيئات سيصيبهم هؤلء

أنححه الواقححع ؟ تميميححة أو حجازيححة هححي نافيححة, وهححل ) ما) بمعجزين هم
بدليل قريش بلغة القرآن هذا, ولكن ول هذا على يدل ما اللفظ في ليس
هححذا ) وعلححى) كريععم ملععك إل هذا إن بشرا هذا (( ما:  تعالى قوله

هححذا مثححل في نعربها كيف حجازية, ولكن أنها على جاءت كلما ما فتحمل
جر حرف اسمها, والباء : هم ) نقول) بمعجزين هم (( وما التركيب؟

الموجحودة, لن اليححاء محححل مقححدضرة بيححاء منصححوب خبرها زائد, ومعجزين
؟ بححأيش الجححر النصب, علمة علمة الجر, وليست علمة الموجودة الياء

المحححل البححاء, أمححا وهححو للظححاهر العمححل الباء,  فجعلنا الزائد الجر بحرف
فيهححا عمححل التي الياء بدل مقدضرة بياء منصوب أنه تقديرا, وعلى فقدضرناه

الزائد.  الجر حرف
أعجححز, من ؟ أعجز من أو عجز من فاعل ) اسم) (( بمعجزين:  وقوله
أمححر عقححوبتهم بل نعاقبهم أن يستطيع وجل, فل عز الله يعجزوا لن يعني
وجل.   عز الله على هين

تفععي إن ويقدر يشاء لمن الرزق يبسط الله أن يعلموا لم (( أو
حححرف للسححتفهام, والححواو هنححا ) الهمححزة) يؤمنون لقوم ليات ذلك

يناسححب بمححا ويقدضر محذوفا يكون أن إما ؟ هو ما عليه والمعطوف عطف
فححي الهمححزة كححانت سححبق ما أنه قلنا سبق, فإذا ما يكون أن المقام, وإما
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بححالول قلنا يعلموا, وإذا العطف, والتقدير: وألم حرف عن التأخير تقدير
يعلموا.  ولم أجهلوا تقديره محذوف على داخلة الهمزة نصاضرت
يوسححع, يعنححي ) يبسححط) الععرزق يبسععط اللععه أن يعلمععوا لععم (( أو

لححه يوسححعه أن يشححاء ) لمححن) ويقععدر يشععاء (( لمن العطححاء والححرزق
أيضا, لن امتحانا يضيق يعني له, ويقدضر بسط الذي الشخص لهذا امتحانا
فحي النحاس عنححد الغحالب امتحان, لكححن فيها امتحان, والسعة فيه الضيق
امتحححان, مححع فهححي التوسعة بلء, وأما أي ابتلء يسمى الضيق أن العرف

الله ليمتحنه به يبتلى فيما يبتلى النسان المتحان, فإن بمعنى البتلء أن
ا يتضجر, أمحا أو يصبر هل وجل عز ه اللحه ابتله م هحل فهحو النعحم محن ب

.؟ يكفر أو يشكر
إليححه المشححاضر ذلححك فححي ) إن) يؤمنععون لقوم ليات ذلك تفي (( إن
هحو وحده الله أن على علمات أي يؤمنون لقوم والتضييق, ليات البسط

والشححراء الححبيع فححي حححذق عنده يكون الناس بعض نجد المتصرف, ولهذا
بعححض عليه, ونجد يضيق قوة, ولكن وعنده قدضرة المال, وعنده وتحصيل

ذا ك عنححده وليححس بححالموضر يهتححم ل أنححه يعنححي هححذا هححذا, دون دون الناس
المتصححرف هو وجل عز الله أن على يدل عليه, وهذا الله الحذق, فيوسع

نفعححل ل أننا هذا يعني ل هذا, ولكن على ويقدضر هذا على يوسع عباده في
. الفوائد في الله شاء إن سنذكر كما السباب

مععس " (( تفععإذا:  يقححول اللححه ضرحمححه المؤلححف كلم إلححى الن نرجححع
 ؟ أيش   نعم" )) الجنس النسان

...:  الطالب
علححى مقححدم فححالمثبت ونحاف مثبححت عنححدنا تعاضرض حال كل : على الشيخ

 ؟ كيف النافي, نعم
اختلععف لمععا " اهدنيقوله:  أن لكم قلت أني أخرى بينة أيضا ل, وفيه

نصححلة اسححتفتاح فححي يقححوله وإنمححا  عليه دليل ل"  بإذنك الحق من تفيه
. نعم الليل

...:  الطالب
للععذين أن (( ولو:  قححال وسححط حححل هذا يخالف, إذا ما : طيب الشيخ

سععوء مععن بععه لتفتععدوا معععه ومثله جميعا الرض تفي ما ظلموا
ولححم يفسححرها لم ظلموا, المؤلف للذين أن ) لو) القيامة يوم العذاب

الشححر ك وهححو الكححبر الظلم تحتمل أنها التفسير في نحن بينا يبين, ولكن
الكبر.  بها المراد أن أعلم والله يظهر دونه, ولكن ما وهو والنصغر
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(( لتفتععدوا إليححه مضافا معه ومثله الضرض في ما ) أي) معه (( ومثله
. ) ظهر) لهم وبدا القيامة يوم العذاب سواء من به
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